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Az országgyűlés megnyitása 
Mult hó 27-én déli 12 órakor nyitotta meg 

a király, a királynő, a trónörökös és a diplomá-
ciai képviselők jelenlétében, a törvényhozást a 
kamara helyiségében. Délután megkezdődött a 
tagok igazolása, 28-án az ellenzéki pártok tették 
meg, heve» jelenetek között, tiltakozásaikat a 
választásoknál előfordult  törvénytelenségek és 
erőszakoskodások ellen. Ekkor olvasta fel  Pál 
István vármegyénk szenátora is a szenátusban a 
Magyar Szövetség nyilatkozatát. 

Pál István szólásra jelentkezvén, kérte, hogy 
nyilatkozatát magyarul olvashassa fel,  amit azon-
ban az elnök nem engedett meg. Azután kérte, 
hogy magyarul és románul olvashassa, de errre 
sem kapott engedélyt. Igy tehát kénytelen folt 
csak románul olvasni fel;  mert a nyilatkozatot 
mindenképpen meg kellett tenni, ez lévén a magyar-
ság küldöttének a legfőbb  feladata,  aminek te-
hát Pál István szenátor igy eleget tett. 

A nyilatkozat szövege magyarul a következő : 
Mint a magyar nemzeti párt által jelölt és 

megválasztott szenátor jelentem meg itt, hogy a 
magyarság lojális- érzelmének adjak kifejezést 
akkor, amikor ez a politikai aktivitás terére lé-
pett. Bár a választás alkalmából a magyarság 
nagy egyetemével szemben elkövetett visszaélések 
miatt indokoltnak látszik a parlamenti tárgya-
lásoktól távolmaradásom, mégis e parlament al-
kotmányozó jogának határozott tagadása mellett 
mindaddig, mig ez reánk nézve erkölcsileg lehe-
tetlenné nem válik, e parlamentben kötelessége-
met fogom  teljeBiteni. Célom a magyarság irredenta 
mivoltát illetőleg terjesztett és mindenekben alap-
talan híreket megcáfolni,  megdönteni. Magam éppen 
ugy, mint a Magyar Szövetség, a maga egyete-
temében igényeljük mindazon jogokat, melyeket a 
gyulafehérvári  határozat, valamint a kisebbségek 
rédelméről szóló egyezmény a mi számunkra biz-
tosítanak. E jogokat nem csak a saját etnikai, 
kulturális és gazdasági érdekeink kielégítésére, 
hanem elsősorban azért igényeljük, hogy e jogok 
élvezetében mi is kifejthessük  komoly és számot-
tevő munkánkat a román állam érdekében. 

A nyilatkozatot különben Pál István iráában 
is benyújtotta 8 igy csatolták a jegyzőkönyvhöz. 

Az igazolási vita még mindig folyván,  Pál 
iBtván haza jött, mert lelkészi teendői őt haza 
szólították. 

A magyar nyelv a román törvény-
hozásban. 

Mult hó 29-én Nagy Károly ref.  püspök, 
lernády György dr. és Pál István Zigre dr. 
a nemzeti kisebbségek miniszterével tanácsko-
zást folytattak.  Pál István felemiitette,  hogy az 
azelőtti napon kérte a szenátus elnökét, hogy a 
magyarság nyilatkozatát magyarul terjeszthesse 
elő. Az elnök, bár öt nagyon szívélyesen fogadta, 
de a magyar nyelven való előterjesztést nem en-
gedte meg. Ezt Pál István ázért jelentette be a 
kisebbségi miniszter előtt, hogy ha a törvény-
hozásban magyarul nem lehet beszélni, akkor a 
tanácskozásban való részt ve vés a magyarság ré-

szére meg leBZ nehezítve. Pedig a nemzeti kisebb-
ségek jogát sértetlenül fenn  kell tartani és azt 
az alkotmányi alaptörvényekben is biztosítani 
kell. Kérte a misztert, hogy ennek illetékes helyen 
adjon kifejezést. 

Amennyiben az alkotmányözási előkészületek 
nélkülünk történnének, anélkül, hogy a magyar-
ságnak alkalma lenne nyilatkozni, a kisebbségek 
minisztere hasson oda, hogy a magyarság törvé-
nyes nyelvhasználata már az alaptörvényekbe fel-
vétessék. 
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Mire jó a véletlen Pesten ?* 
(Levél a szerkesztőhöz.) 

A tegnap reggel, mint .a legtöbb szipogó, 
vörösorru tisztviselő, kik a fogcsikorgató  hidegben 
nehezen hagyják el fűtetlen  szobában álló ágyu-
kat, kissé megkésve, horpasztott gyomorral, ösz-
taposott lábakkal már-már célomhoz értem egy 
lármás 6 os villamossal, mikor a pótkocsi — a 
cselekmény szinbelye — szomorúan sikongva húzni 
kezdte kerekeit, igy jelezve közeli kimúlását. Ezt 
mindnyájan fontolóra  vév£, tétován kandikáltunk 
ki egymás feje  fölött,  mint libák a ketrecbői; 
egy reccsenés és a villamos hörögve, végvonaglásba 
kezdett. Mivel a leszálló helyen, a tömött gyufás-
dobozhoz hasonló előrészben, a kiszállás iránti 
törekvésem végérvényesen meghiusult, megundo-
rodva a már rákmozdulatokat végző alkotmánytól, 
elszántan felnyitottam  zárkám ellenkező oldalát, 
igy törekedve megmenekülni a kinzókamrából. A 
siker azonban már légi utam közben meghiusult 
egy ránditáson, mely jó öreg kabátom életét is 
veszélyeztette. 

Alig ért földet  a talpam, megrémülve 
látok magam előtt egy oszlop nagyságú 
rendőrt, ki elengedve recsegő Bzárnyaimat, le-
ereszkedő szájvonogatással — mint egy tyranus, 
ki ítél élet és halál fölött  — veszi elő jegyzö-
könyvét, miután dörgö hangon kérdezi: Mi a neve ? 
Bediktálom. Vallása ? Róm. katb. Lakása ? Azt 
kérem én is szeretném|tudni, különben kérem, én 
nem tud t am. . hogy és csak ugy kipréseltek az 
ellenkező oldalon és nem tehe Egy erélyes 
kézmozdulaton meghiusult a további mentegetőzés. 
Mi a vallása ? Üvölté. Kérem, én sietek a hivatalba, 
ne tessék kétszer is egyet kérdezni, rebegém, de 
az orr alatti jégcsapos hegyes szerszám ideges 
rángatózása és baljóslatú csendes hangú figyel-
meztetés : „Velem ne vicceljen az úri" egyszerre 
semmivé zúzta vígságra való összes hajlándóságom. 
Hol született? Székelyudvarhely... Csodák-cso-
dája ! Rám néz, a ráncos homlok kisimul, a ba-
jusz? önérzetesen, mondhatni, szeretetteljes büszke-
séggel helyezkedik vissza eredeti helyére, szigorú 
nézése határozottan atyaiaB, simogató tekintetté 
változik, miközben pillanat alatt tűnik el zsebé-
ben az annyi embert remegésben tartó jegyzőkönyv. 
Hangja meghatóan muzsikál: „Ugy nó, — maga 
udvarhelyi és mégsem tudja, melyik oldalon kell 

* A szerzft  közeli hozzátartozójának kedves figyelme 
juttatta el hozzánk fenti,  jóizö humorral megirt, jellemző 
sorokat, melyek, a mint értesítenek, egy pesti lapban már 
meg is jelentek, Udvarhelyieket is érintő vonatkozásán kívül 
annál is inkább kész örömmel adnnk helyet az eredeti kis 
Írásnak, mert annak szerzője egykori kedve» segítőnk, 
munkatársunk: ifj.  Görgényi Károly. A szerk. 

leszállani ? Hisz én is odavaló születésű volnék 
no I Ha most más rendőr látja meg, elhúzták 
volna jól a nótáját, mormogja, csak még arra 
figyelmeztetem,  soha se mondja többé, hogy nem 
tudta, hol kell leszállani, mert ezt i<?eua hiszi 
el senki, osztán ez szégyen ia egy odavalóra 1 
Hivatalos komolysággal köszöni, hátatforditoít  éa 
távozott. Én elkésve bár, de meghatott, meleg 
sziwel indultam a szájtátó tömegen keresztül a 
hivatal f«wo. 

Tavasz. 
Hiszen én nem mondom kérem, az is valami 

hogy langyos napsugár ömlik végig a vidéken, a 
fák  remegve nyújtják karjaikat a kék ég felé, 
harangvirág csilingel belé a párás alkonyatba... 
& ni ni, ott már méhecske suttog valami szerel-
mes csacsi dolgokat, annak a kis kék kosztümös 
ibolyának... Hiszen án nem mondom kérem, ezek 
is elég megbízható jelenségek, hogy „kinn dalol 
a tavasz" vagy ha nem ia dalol, de már kezd — 
stimmolni. 

Hanem; ha a feleséged  melléd ül, megciró-
gat, azt mondja „te t e . . . kis bolondom" s aztán 
véletlenül kezébe veszi a „Legújabb Tavaszi Di-
vat"-ot, melyben hanyagul lapozni kezd, majd a 
ruha-építészet egy remekénél megáll, sóhajtva rád 
néz és. . . ha a fiadat  szétrúgott fejjel  viszik haza 
a football-pályáról...  ha a cseléded a garnizon 
egyik káplárjában rég elvesztett „unokatestvérét" 
fedezi  fel  s a viszontlátás örömeit konyhádban 
mindennap éjfélig  élvezik... ha a kaszinóban a 
a fűtést  beszüntetik s te fagyos  lábakkal alsózo), 
ha vonat által elütött emberre is azt mondják, 
hogy spanyolban halt meg . . . ha kalapodról észro 
veszed, hogy megjöttek a fecskék...  ha & sport-
egylet elhatározza, hogy rendbeszedeti a kor-
csolya- és rodli-pályát... ha . . mondom, ha ilyen 
vagy ezekhez hasonló tüneteket tapasztalsz, akkor 
már bolt bizonyos, hogy itt a „ver sacrum".» 

Tavasz... tavasz, mondod magadban és 
lassú tempóban sétálsz végig a korzón, mely meg-
élénkülve, megszinesedve zsibong körüled. A fér-
fiak  karjukon tavaszi kabáttal, vagy legalább egy 
tavasziasan öltözött nővel jelennek meg, (amelyik 
férfinak  még „ez" sincs az tényleg roppant rosz-
szul lehet öltözve:) s a nők, amint frissen  végig 
libegnek a járdán, abban a bizonyos kék karton 
ruhában vagy abban az esetleg bizonytalan selyem 
kosztümben, elragadóan karcsún, vagy kívánato-
san gömbölyűén, mind szépek és mind bájosak.. 

Tavasz . . . tavasz. Érthetetlen módon kezded 
érezni, hogy társas lény vagy, csakhogy a társa-
sággal szemben még érthetetlenebb igényeid van-
nak. A társaság álljon veled együtt maximum két 
emberből, s az a „másik" inkább legyen magas, mint 
alacsony, inkább legyen molett, mint sovány, in-
kább legyen szőke, mint barna s inkább legyen 
nő, mint férfi.  (Hiszen gondolom kérem, éppen igy 
van a nőknél is, „ugyanez — sárgában".) 

Aztán a „társasággal" kisétálsz a szabadba, 
átmentek a sétatérre, a honnan a Küküllő part-
ján felhalmozott  szemétből felszálló  lila ködön át 
gyönyörű kilátás nyilik a városra és a közegész-
ségre. Na és mivel egy kicsi friss  levegőt is akar-
tok szivni, tovább mentek a Bétatérről. Mind men-
tek tovább., tovább, aztán te még tovább mész 



— megfogod  a társaság kacsóit, (mely ilyen eset-
ben mindig puha rózsasiiu) elfelejtesz  minden 
vacak kicsinyes földi  dolgot, szived megtelik ta-
vasszal . . dallal.. költészettel, pláné az utóbbi-
-val annyira, bogy egyszer csak azon veszed észre 
magad, miszerint idézed azon örökszép szavakat, 
hogy: „csüngtem ajkán szótlanul mint a gyü-
mölcs a fán..."  (Hja az ember sosem tudhatja, 
hogy hol veszi hasznát a középiskolának) A köl-
tészet ilyen knltiválásáról áttértek esetleg idével 
a prózára, pld. a regényre, mely után rendesen 
jön a vígjáték vagy dráma; már a szerint, hogy 
társaságoddal az „irodalom berkeiben" való bolyon-
gásod házassággal végződik-e vagy— vígjátékkal. 
(Kérem, ha zöldségeket irok azt is tulajdonítsák 
a tavasznak — szezonja van.) 

Tavasz . . . tavasz. A drága lányok, a még 
drágább asszonyok t micsoda kosztümök kérem 1 
Mintha minden női ruha egy nagy, a tavaszt di-
csőítő költemény egy egy strófája  (s elég rövid 
strófája)  lenne. Éa emlékszem, mikor a tavaszi 
napsugár még csak a női szoknya alól kikacér-
kodó cipőcske hegyén tört meg. Később már a 
bokákat hozta igen előnyös megvilágításba, majd 
a lábszárat folyta  körül a napsugár,|s máma már 
§ térdeket aranyosi!» b e . H e j , * he j , . . csak 
megérném a jővő tavaszt 11 — r. 
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Elfogott  czigánybanda. 
Jó fogást  csinált a mult kédden a csendőr-

aég. A Szejke- fürdőnél  egy 2 szekérrel Székely-
udvarhely felé  igyekvő, 7 tagú cigánykaravánt 
talált, moly a csendőrök közeledtére gyanúsan vi-
selkedett. A szebér aljába egyes holmikat kezdtek 
dugdosni, ezek között egy lekváros edényt, mely-
nek tartalmát nagy mohósággal, kézzel-szájjal 
igyekeztek kiüríteni. Az edényt pedig szénával 
törülgették ki. Közelebbi vizsgálatnál még sok 
minden gyanús dolgot találtak náluk, miért is a 
cigányokat összefogdosták.  A holmikat: szénát, 
rubánemüaket, libát, cipőt s más apróságokat 
(mint a nyomozás kiderítette) a közeli Nyikó-
malomfalva,  Szentlélek községekben lopkodták össze. 

A karaván tagjai közül Ciurar András 19 
éves, Fronu Floria 40 éves, Fronu Mária 40 éves, 
Ciurar Mária 20 éves és Fronu Éva 20 éves 
zoltáni cigányok, illetve cigánynők jelenleg az 
ügyészség fogházában  vannak. Kihallgatásuk fo-
lyamán nagy óbégatások és esküdözések közt, 
természetesen, mindent tagadtak. Szerintük min-
denért Ciurar György és Ciurar Miklós felelősek, 
akik azonban beszállításuk alkalmával a törvény-
szék udvaráról megszöktek. A további vizsgálat 
lesz hivatva ártatlanságukat kideríteni. 
îiiiimminninnmniiiiiiriiimrMiffMHm̂ ^ 

Petöfi-estély Szekelykereszturt. 4 

A székelykereszturi Jótékony Nőegylet Pe 
tőfi-estélye  felemeló  és a nagy költő emlékéhez 
méltó ünnepélye volt Székelykeresztur és vidéke 
magyar közönségének, mely a Walter-féle  nagy-
termet zsúfolásig  megtöltötte. A műsort Orbán 
Lajos művészi szavalata nyitotta meg, Eadrődi: 
„Petőfi"-jével;  Lőrjnczy Gézáné és Wégler Gyula 
fejlett  technikájú zongoranyitánya pedig a zene 
hangjaival fokozta  a azivek lelkesedését. Péter 
Lajos unitárius főgimn.  tanár egy mély meglátá-
sokkal gazdag felolvasás  keretében emlékezett 
meg Petőfiről,  mint a magyarság és emberiség 
nagy apostoláról. Idézte Petőfi  szellemét, amiből 
sivár korunknak uj, nemes eszméket kell menteni, 
ha az ünnepléB nemcsak puszta emlékezés akar 
lenni. Ezután következett a férfi-karének;  előad-
ták Csejtey Elemér, Deák Ferenc, Derzsy Zoltán, 
Hadnagy Károly, Kendi István, Kozma Béla, László 
Ferenc, Paál Elek, Szabó Sándor, az ének hang-
jain tolmácsolva a „Faluvégén kurta kocsma" 
örökszép egyszerűségét. Mátéfi  Teréz „A csárda 
romjaiu-t szavalta kiváló előadói érzékkel. Utána 
Mikó Árpád énekelt kedves férfiorgánummal, 
nil- és népdalokat nagy tapsvihartól kisérve. 
Szünet után Varga István tanuló szavalta Petőfi: 

„Jövendőlés"-ét ifjúi  lelkesedésével elevenitve 
meg e fenséges  alkotást. Sándor Mihály, Haleksy 
Alfréd,  Lőrinczy Géza, Kovács Lajos magas mű-
vészi nívójú vonósnégyessel gyönyörködtették a 
hallgatóságot, Máté Lajos mély és finom  megér-
zéssel szavalta Petőfi:  „Ha az Isten" c. költemé-
nyét. Ezután a férfi-kar  Petőfi  legszebb népdalai-
val aratta a lelkesedés tapsait, Farkas Gábor 
zenekíséret mellett Petőfi  : „Szülőföldemen"  c. bá-
jos költeményét művészi érzékkel és igazi termé' 
szetességgel jelenítette meg. A műsort Daday 
Gerő által rendezett nagybatáBU élőkép zárta be, 
egy jelenettel János vitézből. 

Az előkészítés körültekintő volta és a sze-
replők odaadó lelkesedése maradandó hatású, im-
pozáns ünnepéllyé avatták az estélyt. Elismerést 
érdemel a nőegylet tagjainak fáradsága,  akik a 
közönséget pompás ételekkelés italokkal látták el 
műsor után, továbbá a rendezők buzgó fáradozása, 
kik az ünnepély s az utána következő tánc si-
keres lefolyásában  közreműködtek. 

SPORT. 
Nagyszám» nézőközönség jelenlétében folyt 

le március 26-án a székelykereszturi Kac. és a 
Hargita között megtartott barátságos football-
mérkőzés. Mindkét csapat nagy igyekezettel pró-
bálta megszerezni az első goalt, azonban a kel-
lemetlen időjárás és állandó nagy szél miatt nem 
tudtak szép játékot produkálni. A csapatokon 
még mindig látszik a tréning hiánya s féleg  ez 
volt az oka, hogy bár a.Hargita fölénnyel  játszott, 
mégis az első félidő  eredménytelenül fejeződött  be. 

A második félidőt  igen élénk tempóban kez-
dik. A játék 20. percében Daaeţ egy szép lefu-
tásból goalt ló. A második goalt 11 esből Soly-
mossy lőtte; ezt azonban nem is védi a Kac. 
Haricska nevü, különben rendkívül ügyes kapusa. 
A ll-es miatt ugyanis nézeteltérések keletkeznek, 
nem ak&rják elismerni. A bíró ellenben ragasz-
kodik hozzá — mivel a Kac. jobb halfja  az egyik-
Hargita játékost hátukról elgáncsolta és kézzel 
ellökte. Bíró a goalt meg is itéli. Erre a Kac. 
játékosai nem akarják folytatni  a mérkőzést és a 
játékot abba hagyják. Hét percnyi szünet után 
újra folytatják  a játékot, minden ujabb eredmény 
nélkül. 

A játék végeredménye 2 : 0 a Hargita javára. 
Kornerarány: Kac. 7, Hargita 0. 
Biró: Z. Sebess József  volt. 
Ma délután 3 órakor lesz az első bajnoki 

mérkőzés a nagyszebeni N. S. E. és a Hargita 
esapatai között. F. hó 9-én pedig a brassói Colcea-
val áll ki a Hargita. 
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Uj törvényszéki elnök. A székelyudvar-
helyi törvényszék elnökévé Virgil Bilciurescu 
brailai törvényszéki bírót nevezték ki. Az uj elnök 
a törvényszék teljes tanácsülésében az esküt már 
letette és hivatalát elfoglalta. 

Áthelyezés a osendőrségnól. Lazar 
Radu csendőrszázadost Bacauból Székelyudvar-
helyre helyezték át. 

Halálozás. Kiskantafalvi  íUcz Ilka Szé-
kely udvarhelyen hosszas szenvedések után elhalt. 
A rendkívül munkás és komoly urinőt, ki Eliz 
testvérével egymást támogató szeretetben, csen-
des és kitartó tevékenységben élt, sokan ismerték 
és becsülték. Temetése március 31-én délután 
nsgy részvét mellett folyt  le. -

Hir Károly király haláláról. Még nem 
egészen hitelesen megerősített hirek szerint, 
Károly volt magyar király Funcbalban, spanyol-
betegségből kifejlődött  tüdlgyuiadás követkesté-
ben meghalt. 

Köszönet. Mindazok, akik az unitáriusok 
márc. 18.-Í estélyének anyagi vagy erkölcsi sike-
réért akár a színdarabban való szerepléssel, akár 
a rendezésben való részvétellel, akár gyűjtéssel, 
akár adományozással, akár helyben, akár vidé-
ken — áldozatokat hoztak, jó akaratot tanúsítot-
tak, fogadják  e helyről is az egyházközség hálás 
köszönetét. Kebli Tanács. 

Tornaestély. A ref.  kollégium Testgya-
korló Köre f.  hó 6 ikán, csütörtökön este, pont 
8 órai kezdette), az intézet tornacsarnokában 
tornaestélyt rendez. Az estély, figyelembe  véve a 
kollégiumi ifjúság  képességeit, Z Sabass József 
tornatanár rendkívüli avatottaágát és ügybuzgai-
mát, előreláthatólag, szórakoztatóan érdekes és 
változatos lesz. A programm során a III—VIII, 
oszt. diákok zenére általános szabadgyakorlatokat 
fognak  végezni, az V—VIII oszt. leányok fabo-
tokkal gyakorlatoznak, s még többféle  csapat-
tornázás is versenyek lesznek. Belépő díj 10 leu. 
Az estélyre felhívjuk  a közönség figyelmét. 

Színészek nálunk, Krasznay Ernő színi-
gazgató társulatával a napokban Székelyudvar-
helyre érkezett és előadásai sorozatát f.  hó 2-ikán, 
vasárnap este Lakatos László Fakír czimü drá-
májának előadásával megkezdi. 

Ügyvédek a magyar nyelvért. A ma-
rosvásárhelyi ügyvédi kamara nemrég tartott ren-
des közgyűlésén állást foglalt  a teljes nyelvi 
egyenjogosultság mellett. Telegdi István dr. be-
számolójában rámutatott az igazságszolgáltatás 
és az ügyvédi képviselet nehézségeire, amelyek 
különösen a magyar nyelv kiküszöbölése miatt 
a színmagyar területek lakosságát sújtják. Aa 
ügyvédi kamara a gyulafehérvári  határozatra hi-
vatkozva kérte, hogy az államnyelv elsajátítására 
kitűzött határidőt öt évre hosszabbítsák meg és 
addig a magyar ügyvédeknek engedjék meg, hogy 
szóban és Írásban a magyar nyelvet használhassák. 
Mozgalom indult meg arra nézve is, hogy a vá-
lasztmányban, legalább^felerészben  magyar ügyvé-
dek foglaljanak  helyet. 

A Polgári Önképzőkör vezetősége fi-
gyelmezteti azokat a tagjait, a kik a könyvtárból 
könyveket vesznek ki, hogy azokat a legnagyobb 
kíméletben szíveskedjenek részesíteni, mert amel-
lett, hogy a könyvek jókárban tartását az egylet 
és a tagok érdeke is megkívánja, de ezenfelül  as 
önképzőkör az alapszabályok értelmében kényte-
len lesz a megrongált könyveket az illetőkkel 
megfizettetni. 

Egyházi estély. A református  ifjúsági 
egylet f.  hó 2.-án vasárnap délután 6 órakor 
tartja utolsó egyházi estélyét a kolegium imater-
mében. Az estély műsora következő: 1. A gyü-
lekezet éneke: Mint a szép híves patakra. 2 Sza-
val : Baczó Andor. 3. Énekel: Bodrogi Balázs, 
zongorán kíséri: Ferenczi Böske. 4. Felolvas: 
Gönczi Lrjos főgondaok.  5. Énekel: Szabó Ilus, 
zongorán kiséri: Papp Dezséné. 6. Szaval: Vajda 
Margit. 7. Hegedül: Szabó Ernő, zongorán kiséri: 
Szabó Irén. 8. Zárszó. 9. Gyülekezet éneke. Erős 
várunk. Belépés ingyenes, kegyes adományok, a 
költségek fedezésére  köszönettel fogadtatnak.  Az 
estély rendezői: Felméri Erzsi, Kelemen Juci. 

Jóváhagyták a Hargita alapszabá-
lyait. A rom- kir. államrendőrség a 441—1922. 
számú átiratával közölte a Hargita vezetőségével, 
hogy az egylet alapszabályait a belügyminiszté-
rium jóváhagyta. 

Beváltják a germán leukat. A Banca 
Naţionala segesvári fiókja  közhírré teszi, hogy 
mindazoknak a germán leuknak, melyek értékét 
azok bevonása alkalmával nem fizették  ki, a be-
váltását a pénzügyminiszter elrendelte. A hozzánk 
legközelebbi kifizetési  hely az emiitett segesvári 
fiók,  hol a pénz a germán leuk helyett annak 
idején kapott nyugta (elismervény) ellenében fel-
vehető. A személyazonosságot azonban* mindenki-
nek előljárósági bizonyítvánnyal kell igazolni. 

Agrár és Bőrgyári-részvények mait 
évi' osztalékszelvényei az Agrár fiókiatézeténél 
beválthatók. 

Jl filharmonikusok  első önálló nagy 
hangversenye március 25 én igen szépszámú és 
mindvégig lelkesen figyelő  közönség jelenlétében 
folyt  le a Bukarest-szálló színháztermében. Derék 
muzsikusaink s közönségünk kölcsönösen meg 
lehetnek egymással elégedve, s az első szép si-
kerből biztatást meríthetnek az azutáni találkozá-
sokra is. Az első pontul eljátszott „Trovatore" 
operaegyveleg és az estélyt befejező  Straubinger-
keringő, melyeket a társaság teljes vegyes zene-
kara játszott el, pregnáns tanúságot tett Peltzer 
dr. kétségtelen dirigensi képességei és a zenekar 
igen jó ésszetanultsága mellett. Alard „Faust" 
hangversenyében Peltzer Vilmos, már ismerV he-
gedülési virtuózitását mutatta meg ismét, Török 
Arthur igen ügyes és alkalmazkodó zongorakisé-
rete mellett, Szabó Ilus és Jakabos Irén ének-
számaikban, melyeket a zenekar finoman  és biz-
tosan kisért, kellemesen caengő hangjukat, érvé-
nyesíthették a közönség nagy tetszésére. Mozart 
XII. vonósnégyesét a társaság vonósnégyese: Pelt-
zer, Filó, Voszka, Szabé Ernő kiváló precizitással, 
hatásosan adta elö. A közönség minden száss 
után sokat tapsolt, legtöbbször ujabb meg ujabb 
ráadásokat is követelt. 



Brfttiauu  felssólitása.  Bratianu minisa 
terein ök állítólag felszólította  azokat a képviselő-
det, a kik nem a Jörvépyes feltételek  mellett 
jutottak mandátumhoz, hogy mandátumukról mond 
imák le. 

Az iglói diákok Székelykereasturon. 
Az eddigi szerepléseivel iş már sok elismerést, 
széleskörű népszerűséget gsşerzett «zékelykereaz-
«uri műkedvelő társulat f.  hó 8-ikán, szombaton, 
•Ste 8 órai kezdettel a Walter-félo  színházterem-
ben tánccal egybekötött színielőadást rendez, 
feínre  kerül Farkas Imre bájos zeuéjü, kedves 
diáktörténete : Az jglói diákok. Az előadás iránt, 
melyre a szerepeket a társaság legjobb erői vál 
Jalták, előre iş nagy az érdeklődés. A darab 
rendezése Szemerjay Károly kipróbált kezeiben 
van. Szereplók: dr. Fazakas Miklós. Deák Sán-
dor, Káznovszky Viktor, Mátéffy  Terepi, Orbán 
Balázs, Balogh János, BergleiUr Gusztáv, ifj. 
Haleksi József,  Dáné Juliska, Walter Henrik, 
Ádám József.  Szánthó János, Szemerjay Károly, 
ifj.  Walter Fér jez , Bsrgleiter Ottó, Káznovszky 

JLnhur, Ffnyádi  Mihály- Hadnagy Ká-
roly lesz; a zenekart Haleksy Alfréd  dirigálja. 

SföszOnet.  A székelykereszturi jótékony 
bő egyesület a Székely keresztúton márc. 26 én tar-
tott jPe^öfi-estély  rendezőinek, összes szereplőinek, 
továbbá pindazoknak, akik szíves adományokat 
küldöttek, ez uion is hálás köszönetet mosd. 
Ugrón Zoltánné elnök, Szentmártoni Kálmán 
titkán 

Nem fajult  «1 a székely vár. Pár hét 
alatt olyan események történtek városunkbaa, 
amelyek mindnyájunk szivét örömmel és büszke-
séggel tölthetik el. Március 19-én — amint tud-
juk — a kath. egyháztanács jelezte a város kath. 
társadalmának, hogy az iskolaadó beszedése meg-
kezdődött. És íme: rá tiz napra az adó nagyobb 
része már az egyházközség pénztárában volt. Da 
tovább is van. Polgártársaink közül többen nein 
csak a rájuk kirótt összeget fizették  meg, hanem 
«.ónál többet adtak. Azaz : az adóra felüifizettek. 
De még ezzel sincs vége. Egyesek tévedésből ki-
maradtak az adózók listájából. Ezek jelentkeztek 
a hitközség megbizottainál, mondván, hogy iskolá-
jukért ők is adózni ţkşrnak, mert szégyen, ha 
valaki ebből az adózásból kimarad. És végül a 
legszebb: jelentkezett egy szflgény,  Özvegy mo 
sónö is, aki öt apró gyermekét és maşât két 
keze munkájával tartja fenn.  ő is áldozni akar 
— mondotta — mert neki öröm és büszkeség, 
ha iskoláinkért valami jót tehet. Nem tudjuk : 
világteremtése óta történt-e még valahol, hogy 
inként adózni akarjanak azok is, akikre adót 
nem róttak ki és hogy adófi  zetők a kirótt adóra 
ielülfizessenek.  Nálunk megtörtént — az egyházi 
iskolákért. Ez mindennél szebb dicséret a város 
közönségére. Mert azt jelenti, hogy elértük a mű-
veltségnek azt a fokát,  melyen fel  tudjuk fogni 
iskoláink roppant fontosságát.  Igaz, az adó teljes 
összege nem nagy. Csak az elemi iskolákat se-
gélyezheti belőle a hitközség. De igy is nagy 
jelentőségű. Mert nemcsak anyagi, hanem erkölcsi 
erőt is nyújt tanítóinknak. Buzdítást és lelke-
sedést ! Hiszen ez az adó és a vele kapcsolatos 
esetek is meghatóan bizonyítják mindenkinek, 
hogy Jajunkért, annak érdekeiért fáradni,  küzdeni, 
sőt szenvedni is érdemes! 

Sétálók figyelmébe.  A segesvári osztály-
mérnökség megkeresésére a rendőrség figyelmezteti 
a közönséget, hogy a vasúti töltésen való sétálás 
ţilos, 8 az ott sétálókat büntetéssel kénytelen 
snjtani. 

A tűzoltóság megfogyott  létszámának 
helyreállítása érdekében a városi tanács a vonat-
kozó szabályrendeletet több pontban módosította. 
A módosítások, szerint ezentúl minden a város-
ban tartóskodó férfi  lakos, aki 18 életévét betöl-
tötte és a 45 évét tul nem haladta, az 5. §-ban 
körülirt korlátok között, a városi kötelezett tűz-
oltó ság tagja. A szolgálat alul feltételesen  felment-
hetők mindazok, kik a szolgálat alul a meghatá-
rozott váltságdíjjal magukat megváltják. A vált 
ságdijak a következők: napszámosok, iparüzemek 
segédei részére évenkint 10, segéd nélkül dolgozó 
iparosok és penészek részére évenként 20, föld 
mívesek, segéddel dolgozó iparosok, szatócsok, 
magánhivatalnokok, a felekezeti  iskolák tanítói 
és tanárai részére évenként 30, ügyvédek, mérnö 
kök, orvosok, gyógyszerészek részére évenkint 50 
ker eskedők, vállalkozók, korcsmárosok, vendéglő-
sök, kávésok részér* évenként 80, gyártulajdono-
sok, nagyobb iparüzem tulajdonosai, nagyobb gaz 
daságok birtokosai részére évenként 200 leu. 

Fölemelték a í>*lfi*ldi  poatatarifát. 
Április elsején a belföldi  postaforgalomban  az 
eddiginél ismét magasabb árszabás lép életbe. 
A vonatkozó rendelet szerint, belföldön  az egy-
szerű levél dija 20 grammonkint 60 bani lesz. 
Levelező lap 50 bani. Ajánlás 2 leu. Hírlapokért 
50 grammonkint 5 bánit fizetnek.  A pánzutalvány 
ára 1 leu, tizezerleus pénzküldeményig érvényes. 
Égy kilogramm csomag után 3 leu fizetendő.  A 
helyi telefonbeszélgetés  dija 2 leu, a vármegyében 
levő helységgel 5 leu hárompercenkint, 8 ',leu a 
szomszéd vármegyébe és 10 leu a még messzebb 
fekvő  helyiségekkel valé beszélgetések dija. 

TMâHat fest, tisztit: Schmitz 
A Odorfcii»-Sz.-»iHarl»ly  g S Ü S & S y 21. Nyilatkozat , Miután e lap 13. szamában a 

dalegyletre vonatkozó helyreigazítás személyem-
mel iá foglalkozik,  legynn szabad nekem is & tény-
állás megállapításához hozzászólani. Az egyletnek 
(beleértve a női tygokat is) mintegy 34 - 3 5 ţjtgja 
követelte 18 al szemben a korelnöktől a szavazás 
megengedését. A korelnök ezt határozottan meg-
tagadta. A nőikar egyes erélyes tagjai kérdőre 
vonták a korelnököt szabályellenes eljárásáért, 
és határozottan kijelentették, hpgy h* aem lesz 
pártatlan és nem rendeli el a Bzavazást, ők ki-
vonulnák, p,ert nem tartják igazságosnak, hogy 
csak közreműködjenek és jogokat ne élvezzenek. 
Korelnök ezekre a kijelentésekre is megtagadta 
a szavazás elrendelését, mire a nőikar több férfi 
taggal .şgyjittesen elhagyta a termet és az ott 
maradt | 8 tfţg,  a kiknek nagyobb rfssjét  gyűjtő ív 
aláírásával toborozták össze, leszavazott Borosoyay 
Pál dr. elnökségére. A dalárdák történetében pá-
ratlan eset, hogy az elnökválasztás körül a tagok 
között nézeteltérések merüljenek fel  és igy 50— 
60 tagból álló dalárdában csak 18 tag szavazzon 
az elnökre, holott az elnöki jtis?.tség teljes bi-
zalmi állás, bírnia kell elnöknek az összbizalmat. 
Ez az Ö8szbizalom hiányzott Borosnyay ügyvéd 
úrral szemben és Nagy János és társai azért 
távoztak «1 a közgyűlésről. A nyilatkozat ama ri-
sze, hogy a női tagok nincsenek szabályszerűen 
felvéve,  nem áU, mort választmányi ülésen sza-
bályszerű ad bé voltak jelentve, a próbákra névsor 
szarist meg voltak híva, választmányi tagokul kő 
zülők kettét a választmányba is kineveztek, mű-
ködtek a Dalegyletben 6 hó&apon keresztül, a 
többi tag és a nagyközönség teljes megelégedésére. 
Ha a jegyzökönyvekét figyelemmel  átolvassuk, az 
említett 18 tagnak szintén nem találjuk szabály-
szerű felvételét  ós aláírását a jegyzőkönyvben. Ép-
pen a korelnök ur eljárása, a titkár uraik a 
női tagokkal, a pénztárnok urnák egyes férfita-
gokka! szemben használt kifejezései  voltak any-
nyira bántók és sértők, hogy [azok nem alkalma-
sok a béke helyreállítására. Mi is kijelentjük, 
hogy nem személyi érdekekért küzdünk, hanem 
Dalárdánk egységéért. Megvárjuk a hatóság igaz-
ságos dönt&ét, mert becsületes érzésünk nem 
engedi meg, hogy sok évtizedes jnultu Dalegy-
letünk békés működését könnyelműen feldúlják. 
Nagy  János,  dalegyleti tag. — A kölcsönös meg-
hallgatás elve alapján fenti  nyilatkozatot azzal 
a megjegyzéssel közöljük, hogy e kérdés további 
tárgyalását lapunkban befejezettnek  tekintjük. 

Sörgyár Székelyudvarhelyen. A Frank 
& Cie (Frank és Társai) cég alatt újonnan léte-
sített részvénytársaság sőrgyártási üzemét már 
megkezdette és első gyártású sörét a napokban 
forgalomba  bocsátotta. Az uj sör, melyből világos 
és barna minőségű is készül, igen kellemes és 
ízletes ital, vetekedik a háború előtti idők jobb 
minőségű produktumaival. 

Helyreigazí tás . A „Székely Közélet" 
1922 évi március hó 25 én megjelent száma 
„Rendőri hírek" cím' alatt nyilván egyoldalú in 
formásió  alapján rólam valótlan tényeket közölt. 
A Baj tótörvény 20. § a alapján tisztelettel kérem, 
szíveskedjék a legközelebbi számban jelen helyre-
igazító nyilatkozatomat közölni. Valótlan az a 
tényállítás, hogy én Csép Andráshoz többed ma-
gammal állítottam volna be, — ugyanis a rég 
nem látott kis gyermekem meglátogatása céljá-
ból egyedül akartam bemenni feleségem  lakószo 
bájába, a mely a Csép András házában van. 
Látogatásom ideje alatt Kapcza Andor barátom, 
rám az udvaron várakozott és mikor én a házba 
be akartam lépni, Csép András, kilépve szobájábó 
Kapcza Andort kérdőre vonta, hogy mit keres a 
háza előtt és szóváltás után utóbbit megtámadva, 
a verekedést Csép András kezdeményezte. Valót-
lan az is, hogy én a verekedésben részt vettem 
volna, csupán annyi történt, hogy a midőn észrevet-
tem az odasiető fiatal  Csép István ama szándékát, 
hogy egy hamuval telt fazék  tartalmát Kap-
czára akarja szórni, a fiút  megragadtam, mire ez 

megbotolva, a hamut az atyjára és Kapezára 
öntötte, a mitől Csép András megijedt és tolvajt, 
rablót kiáltott. Erre én nyugodtan megfordulva 
az udvarról kijöítespi és a? Bţoş rendes lépésekkel 
tovább mentem. Az itt előadott tények felelnek 
meg a valóságnak. Székelyudvarhely, 1922 márc 
29 én. Tisztelettel: Alois Jirgal azaz Jirgal Alajos 

KŰZGAZDASAG* 

Tegyünk már csak egy apró . . . apró lépest 
elfre  . . Nem tagadhatjuk, gazdálkodásunk, leg-
alább if  a nagy tömegnél és általánosságban, 
csak ott van, a hol ,ezelőtt évtizedekkel. Sehol 
egy újítás, egy kísérjetek, sehol semmi kezde-
ményezés. 

" Megyénk területnek legaj£$> is felerésze, 
— művelhető területet értve," — törökbuza ter-
mesztésére nem alkalmas. Nem azt mondjuk, * 
£ogy n$m terem p»?g, hşaep» neşa hozza şeg 
termesztése ázt a hasznot, a mit a gazda a rá-
fordított  munkája után méltán elvárhatna-

Akárhány növény twwwzttoe sokkal jobbiyi 
kifizeti  magát, mint a töfökjjyjza.  Itt van a bur-
gonya. Csak tul kötött, tul agyagas földbe  ne 
kerüljön, megtöm tyţtyl; 0 oJfcbOl  § Jgrmel-
v.ényből is ige» sok jön be P*s hoz-
zánk, sok pénz vándorol ki, — ami, ha itt ma-
radhatna, annyival gazdagabbak lehetnénk. Hét 
szeszgyár van a megyében, melyek, ha Bzeszt ter-
melnek, rengeteg törökbuzát emésztenek meg, 
mig, ha ezen szeszgyárak -közegében nagyobb 
burgonya-termelés volna, ások feltétlenül  az ol-
csóbb burgonyából főznék  a szeszt. A Földmivw 
Szövetség vezetősége Szöllősí Samu szeszgyárossal 
megállapodásra jutott, hogy nevetett szeszgyáros 
a szükséges burgonya vetőmagot beszerzési áron 
a termelők rendelkezésére bocsátja, s hitelképes 
gazdáknak fél  évre nyolcszázalékos késjB l̂nftf 
kamat mellett is ad át veté»agpt, kívánsága csak 
ap, hogy a gazdák burgonyatermésük fölösjegét 
az ősz folyamán  napi, illetve piaci áron bopzá-
Bzállitsák be. Az esetben, ha a burgonya tömeg-
termelési helyein, Háromszéken avagy Brassó 
vidékén drágább lesz, mioţ itt: Udvarhelyen, 
hajlandó e magasabb árt fizetni  a burgonyáért, 
mtrt fő  célja a vármegyében a , burgonya töme-
gesebb termesztésének megkedveltetése. 

A Földmives Szövetség vezetősége ezutoa 
is felhívja  a gazdákat, hogy a mennyibe» Vfttő-
magra szükségük lenne, szükségletüket a szövet-
ség központi irodájába azonnal jelentsék be. A 
burgonya vékája 13—14 leuba fog  Udvarhelyen 
állani. 

Gyümölcsfa-oltványaink  a folyó  tavaszon, 
valószínűleg, nem lesznek, mert a Fischar és 
Ambrozi nagyenyedi cég rövid idő alatt kétsze-
resére emelte föl  az oltványok árát, ugy hogy 
egy oltvány legalább is 26 leuba kerülne. A szö-
vetség vezetősége ily magas ár me)lett a kocká-
zatot nem vállalhatja. 

Sok gazdaköri tag már most a második 
évben vonakodik a gazdakör tfgja  maradni. Téved, 
3 évig gazdaköri tagnak kell az alapszabályok 19 
szakasza alapján maradnia, s a tagsági diját 
fizetnie  kell. Erre nem is kell a belátással bíró 
gazdát figyelmeztetni,  át kell már mindenkinek 
látnia azt, hogy „egyesülésben van az erő 1" 

Felhívjuk mindazon gazdakörök vezetőségét, 
a hol a mult évi tagdijak részben, vagy egészben 
hátrálékban vannak, hogy a mult évi hátráléko-
kat, továbbá mindsn gazdakört, hogy az idei 
tagdijakat, melyek az alapszabály szerint az ér 
első negyedében beszolgáltataudók, a központnak 
küldjék be. 

Az erdővidéki gazdaköri tagok Baróthoa 
bevásárlásaikat Lőrincz Mózes fü3zerkereskedő, 
Pichler József  szövetáru és Román József  bőrára 
kereskedőknél 3—8P/°-as kedvezmény mellett bo-
nyolíthatják le, a tagsági igazolvány felmutatása 
mellett. 

A mult keddi piacon a gabonaárak estek, 
nagy lévén a kínálat: buza = 54—58, tö-
rökbuza -im 44—46, rozs 45—48, árpa = 38— 
45, zab = 24—28, burgonya = 13—14, leuban 
kelt el vékánként. V-ó 

Kiadó: a Könyvnyomda R.-t. Odorheiu (Székelyudvarhely.) 

KTalL vaskorai*»! ícszünl 
Szeszfinomitó  Részv.-t. (Vasútállomás mellett.) 
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villanymotor. 

Tt f i i l f  t n l l kb. 50—60 kg. eladó nagyon ol-
I y U Ü U U l l csőn. Érdeklődői lehet JúöbluéLr 



Odorheiu r. t. város tanácsától. 
Sz. ed. 1068-922. ki. 

Hirdetmény. 
A városi tanáes, mint képviselőtestületi ha-

táskörrel felruházott  hatóság, közhírré teszi, hogy 
a baromvásártér és az ahhoz vezető ut, a vasúti 
tulajdon, valamint a Küküllő folyó  között fekvő, 
mérnökileg kijelölendő 1536 D-öl területet 1 9 2 2 
ápr i l i s 3-án d. e. 10 órakor a városi gazda 
sági tanácsosnál tartandó nyilvános árverésen 
hat egymásu'án következő évre, esetleg hosszabb 
időre is, bérbeadja. 

Árverési feltételek  ugyanott megtekinthetők. 
Odorheiu r. t. város tanácsának 1922 már-

cius 24 én tartott üléséből. 
N e g r n t i n , polgármester. 

Meghívó 
a Zetelaki M m T a M M é t i részvény-t 

1922 április 17-én, d. u. 4 órakor, Zete-
lakán, a takarékpénztár helyiségében tartandó 

X - I k év i 

rendes közgyűlésére 
T á r g y s o r o z a t s 

1. Az igazgatóság és felügyelőbizottság  jelentése, 
a zárszámadások bemutatása. 

2. A. tiszta nyereség felosztása. 
t.  Az igazgatóság és felUgyelőbizottság  felmen-

tése iránti határozat. 
4. Az alapszabály 24. §-a értelmében az igazga-

tósági tagok megválasztása. 
5. A felügyelő  bizöttság megválasztása. 
6. Esetleges indítványok. 

FIGYELMEZTETÉS: Az alapszabályok 11. § a ér-
telmében a közgyűlésen az a részvényes vehet részt, ki egy 
•»gy több részvényt 3 nappal a közgyűlés elétt az intézet 
pénztáránál letétbe helyez. 

A 16. S< szerint a közgyűlésen esak olyan inditvá 
myok tárgyalhatók, melyeket az indítványozók az igazga-
tóságnak legkésőbb a közgyűlés előtt 6 nappal Írásban be-
jelentettek. 

Zetelakán, 1922 március 28. 
Az i g azga tó ság . 

MV(?tt posztót, kangar-szövetet vásá-
rolna, tekintse meg a segesvári Zimmermann-

Testvérek posztógyárosok lerakatát 

B a r c s a y K á r o l y 

női- és férfidivat  üzletében, 
hol minden szövet a gyári árban kapható, 

Temetkezési intézetemben 
érez, tölgy- és fenyőfa-koporsók  nagy vá-
lasztékban. Halottszállitásokat, temetéseket 
helyben és vidéken elismert jutányos és 

szolid árakon eszközlök. z = 

Tamás Simon drogériája 
Odorhéiu-Székelyudvarhely Bul. Reg. Ferd. 

(Kossuth-utca) 29. 

HusvAti parfümök  minden minőségben. 
Viszonteladóknak nagy árkedvezmény. 

Eredeti angol football-labdák és foot-
ball-gummik. 

Fényképészeti cikkek. 
Eredeti németországi tejoltó porban és 

folyadékban. 
Hazai és külföldi  gyógyszerkülönlegességek. Se-
bészeti cikkek. Gummiáruk. Piperecikkek. Fésü-
és kefeárnk.  — Mindennemű ram- és liköressen-

ciák legelőnyösebb beszerzési helye. 

TAVASZI  ÚJDONSÁGOKAT 
legolcsóbban  vásárolhat 

Hirsch  Rudolf  divatáru-üzletében, 
hol nagy választékot  talál: 

férfi-  és  női  gyapjúszövetekben,  schweitzi  grenadinokban, 
mosó kretonok  és  delinekben,  zeffirekben,  vásznakban. Óriási 
választék  férfikalapokban,  harisnyákban,  nyakkendőkben  és 
gallérokban  és  keztyükben,  női  és  férfi  esőernyőkben,  stb. 

Virágkedvelők figyelmébe! 
A n. é. virág  kedvelő  közönség  szive  a tudo-

mására  hozom, hogy 

kertészetemet 
Str.  General  Mosiu,  a Szentferenc-
rendiek  kertjébe  (új  út) helyeztem,  át 
Ajánlok  tavaszi  « sitett  magas 
ültetésre  pár  . u törzsű  rózsá-
ezer  darab  j | itt  kat,  kúszó  ró-
császárszakáll  1MM V  zsákat,  piro-
vagyis  árvács-  jSUpy^^  sat,  fehéret, 
ka-palántát,  rózsaszínűt, 
campanulát.  ™ \ H A Koszorúkat, 
kerti  szegfű-  y  H csokrokatmin-
vet,  igen  szép 1 1 den  alkalomra 
színekben,  |l| a legolcsóbb 
nagymennyi-  jl™  árban,gyorsan 
ségű nemesi-  '  elvállalok.  :: 
Szíves  pártfogást  kérve,  kiváló  tisztelettel: 

b i i d s y A k f é t e b , 
k e r e s k e d ö - k e r t é s K . 

LEGJOBB W 

A LEGÚJABB FORMÁJÚ 

Kapható: a 

székelyudvarhelyi fiókraktárban. 

Az ország legna-
gyobb cipőgyára. I ! 180 saját fióktelep 

a bel- és külföldön. 

I WMmammai 

Tudja ön, hol lehet finom  Kandia cukorkát kapni? 
U T D C n i ír-Ki  ü Cl  fűszer-  és csemegekereskedésében a „MED VEHEZ." Ott állan-EllKijUl Iul B L dóan van mindenféle  „KANDIA" cukorka és csokoládé-bonbon. 
H B H B B B m H B B B F r i s s teavaj kapható ! mmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Húsvéti virágzásra 
előtenyésztett cserepes rózsa sok 
szép szinben, valamint igen erős 
magastömü és bokorrózsák, foly-
ton nyiló futórózsák  4 szinben, 
kerti szegfű  külön szinben és ve-
gyesen, campanula és erős bokru 
árvácska, illatos bazsarózsa, éve'ő 
óriás pipacs, erisanthenum sok 
fajban,  csctus, dália, salvia stb. 
és mindenféle  korai palántok. 
Alkalmi csokrokat, ko-
B'Orukat a szokott ízléses kivitel-
ben és olcsó árban vállalok. Hogy 
virágházam leégett vagy összedőlt, 
nem felel  meg a valóságnak. Mint 
eddig, ugy ezután is a legelőnyö-
sebb árak mellett t. vevőimnek 
ez idén is rendelkezésére állok. 

S z é l i I m r e , 
kertész, Bethlenfalva. 

lusvéti öntözök 
parfümök,  szappanok, púder, arckrémek stb. » 4#arisnyák, keztyilk, szalagok, hímzések, 

4 1 rőfös  és rövidáruk, gummilabdák, gyer-
( j "mekjátékok legnagyobb választékban és 

és legolcsóbban csakis 

Szabados és Boldizsár-cégnél 
Odorheiu-Székelyudvarhely, Piaţa Regina Maria 

(Batthyány-tór) 13. 

Égy teljesen áj grammofon ţ i i 
fila  fí  Megtekinthető: Lőrinczy és Zakariás 
tlflWV*  fűszer  üzletében, Odorheiu-Székelyudvar-
= = = = = hely, Piac tér. = = = = = 1 l ' A földmivplésügyi  miniszteri-

j e S . nraba való felterjesztés  végett 
román nyelvű gazdaköri szabályrendeletek kap-

hatók. Citn a kiadóhivatalban. 

glado egy 14-16 JCp. benzinmotor 
kifogástalan  üzemképes állapotban: AMBRUS MI-
HÁLY, Odorheiu, Str. Horia (Kornis-u) 22. szám. 

Szabó Károly 
vendéglőjében kőkereszt-téri 

elsőrangú poharas szalonsör 2 L 
Küküllőmenti borok litere 14 „ 
Nagybani boreladás literenként 

8-50, 9 —, 10 —, 12-— leu. 

Megérkeztek nagy választékban!: 
Legújabb cseh férfl  kabát- és öltönyszövetek, csodaszép butorhuzatok, kitűnő minőségű ágy-
és asztalteritők, tartós függönyök,  spárgaszőnyegek, feltűnő  olcsó női velour kabát- és kosztűm 
szövetek, bélés és hozzávalók. M T Nyakkendők csodaszép választékban. 

L Ö B L B . Odorheiu-Sz.-ndvarhely, Bulevardul Regele Ferdinánd (Kossuth-utca) 25 . szám. 


